PERSBERICHT
Grote vervolgorder voor VDL Bus & Coach: Rheinbahn
bestelt opnieuw 80 VDL Citea’s LLE
Personenvervoersbedrijf Rheinbahn uit Düsseldorf heeft opnieuw 80 Citea’s LLE bij VDL
Bus & Coach besteld. Deze order volgt op de 60 stuks die in 2013 geleverd zijn. “Wij zijn
enorm trots op het vertrouwen dat de Rheinbahn in ons en onze producten stelt”, aldus
Boris Höltermann, General Manager VDL Bus & Coach Deutschland. “Deze vervolgorder
bevestigt ook onze strategie met betrekking tot lichtgewichtconcepten en de daarmee
samenhangende verlaging van de Total Cost of Ownership en optimalisering van de Profit
of Ownership.”
Innovatief lichtgewichtconcept
Bij de VDL-bussen met een lichtgewichtconstructie ligt de focus op vermindering van het
brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende emissiereductie. Daarbij voldoen de bussen
uiteraard nog steeds aan de hoogste veiligheidsnormen.
De VDL Citea LLE heeft een eigengewicht van ca. 9 ton en verbruikt volgens de eigen ervaringen
van Rheinbahn 25% minder diesel dan vergelijkbare producten. De VDL Citea voldoet daarmee
aan verwachtingen die aan voertuigen met hybride en elektrische techniek gesteld worden, zonder
dat er hogere kosten voor deze techniek en bijvoorbeeld voor werkplaatsen en infrastructuur
moeten worden gemaakt.
De keuze voor het VDL-lichtgewichtconcept is met het oog op de huidige kostendruk een logische
stap voor personenvervoersbedrijven die zich naast het optimaal vervoeren van passagiers ook de
reductie van uitstoot van schadelijke stoffen ten doel gesteld hebben.
Rheinbahn
Rheinbahn AG verzorgt het openbaar vervoer in Düsseldorf, Meerbusch en uitgestrekte delen van
het district Mettmann. Momenteel wordt met 430 bussen, 91 buslijnen, 7 sprinterlijnen (deels
ondergronds) en 11 tramlijnen gewerkt. Het spoorwegnet reikt tot Neuss, Krefeld, Duisburg en
Ratingen, is onderdeel van het spoorwegnet van Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, en heeft een
lengte van ongeveer 342 km. Rheinbahn vervoert zo’n 216 miljoen passagiers per jaar.
VDL Bus & Coach
De kernactiviteiten van VDL Bus & Coach bestaan uit de ontwikkeling, productie, verkoop en after
sales service van een breed pakket bussen, touringcars en chassismodules, de om- of uitbouw
van mini- en midibussen en de in- en verkoop van gebruikte bussen. VDL Bus & Coach bestaat uit
meerdere werkmaatschappijen die gezamenlijk actief zijn op de wereldmarkt. De productie vindt
plaats in Nederland en België. Hoog in het vaandel van VDL Bus & Coach staan kwaliteit,
veiligheid, duurzaamheid, het milieu, een laag brandstofverbruik, comfort en lage
onderhoudskosten. De verkoop van de VDL Bus & Coach producten vindt plaats door middel van

een wereldwijd netwerk van eigen vestigingen, importeurs en agenten in meer dan 30 landen.
Daardoor kunnen vervoersoplossingen op maat worden aangeboden. Voor after sales service en
onderhoud kan de klant rekenen op een vlekkeloos en snel ingrijpen door medewerkers van één
van de vele servicepunten. Een zeer omvangrijk distributienetwerk zorgt ervoor dat
reserveonderdelen en busgerelateerde artikelen zo snel mogelijk op de plaats van bestemming
geleverd worden. VDL Bus & Coach is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste
busproducenten in Europa.
VDL Groep
VDL Bus & Coach is onderdeel van VDL Groep. VDL Groep, met het hoofdkantoor in Eindhoven,
is een internationale industriële onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling, productie en
verkoop van halffabricaten, bussen en overige eindproducten en de assemblage van
personenauto’s. Sinds de oprichting in 1953 is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een onderneming
met 87 werkmaatschappijen, verspreid over 19 landen, met ruim 12.000 medewerkers en een
verwachte omzet van 3 miljard euro in 2016. De kracht van VDL Groep zit in de onderlinge
samenwerking tussen de bedrijven.
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